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Niech się spełnią Bożonarodzeniowe życzenia,

te trudne i łatwe do spełnienia.

Niech się spełnią te duże i małe,

mówione głośno lub nie mówione wcale.

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku 

 życzy Redakcja KW 

Na zbliżające się Święta serde� ne 

ży� enia p� eżywania 

Bożego Narodzenia w zdrowiu, radości

 i ciepłej, rodzinnej atmosfe� e

oraz wszelkiej pomyślności i � ełnienia ma� eń

w nadchodzącym  Nowym Roku 2013 składają

Wójt i Rada Gminy Kuryłówka
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Nisko oprocentowane pożyczki 
z Unii Europejskiej

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju prowadzi 
Fundusz Pożyczkowy, oferujący atrakcyjne 
warunki kredytowe:

•	 Kwota pożyczki: do 400 000 zł; 
•	 Maksymalny okres spłaty: do 5 lat;
•	 Oprocentowanie: od 2%;
•	 Prowizja: 0 – 0,2%

Oferta Funduszu Pożyczkowego skierowana jest 
do fi rm, oraz podmiotów nowopowstałych. 
 Pożyczkę przeznaczyć można na fi nansowanie 
przedsięwzięć inwestycyjnych.

Leżajskie Stowarzyszenie Rozwoju, 
ul. Targowa 9, Leżajsk tel. 17 242 79 08

www.lsr.pl
Wydawca:
Urząd Gminy Kuryłówka
strona:www.kurylowka.pl
redaktor Naczelny
Alicja Kycia
e-mail: kurylowka.pl
Fotograf:
Marek Latawiec
Zespół Redakcyjny:
Roman Szałajko, Aureliusz Darnia 

W numerze:
•	 inwestycje	2012	r.
•	 Święto	Niepodległości
•	 nowy	podział	Gminy	na	okręgi	

wyborcze
•	 cena	wody	i	ścieków	na	2013	r.
•	 system	gospodarowania	odpa-

dami
•	 wyróżnienia	dla	pracownic	

GOPS
•	 Druh	Jan	Dec
•	 kasa	oszczędności	Cd.
•	 GOPK	i	GBP	w	Kuryłówce
•	 z	życia	szkół
•	 obchody	Międzynarodowego	

Dnia	Osób	Starszych

Z tej szczególnej okazji, jaką są zbliżające się Święta Bożego Narodzenia, 

pragnę złożyć Mieszkańcom Gminy Kuryłówka najserdeczniejsze życzenia 

zdrowia, pogody ducha, radości oraz wszelkiej pomyślności i spełnienia marzeń 

w Nowym Roku 2013. 

Niech świąteczne dni upłyną w miłej, rodzinnej atmosferze.

Zbigniew Rynasiewicz
Poseł na Sejm RP



4

Zbliżający się koniec roku to odpowiedni moment na 
podsumowanie realizacji planu gminnych inwestycji. 
Niewątpliwie jedną z głównych i najbardziej kosztow-
nych jest wśród nich kanalizacja drugiej co do wielko-
ści w gminie, wsi Brzyska Wola. Obok Brzyskiej Woli 
kanalizowane są Wólka Łamana i Słoboda. Koszt cał-
kowity tej inwestycji to 5 855 913,30 zł (dofinansowanie 
– środki pozyskane  ok. 3.600.000,00 zł), a postęp prac 
obrazują załączone fotografie

Kolejne ważne zadanie to drugi etap modernizacji sta-
dionu LKS ZŁOTSAN w Kuryłówce obejmujący: ogro-
dzenie obiektu, rozbudowa budynku szatni z wymianą 
instalacji elektrycznej wewnętrznej, remont  sanitaria-
tów, oświetlenie stadionu, a także usprawnienie komu-
nikacji w okolicy stadionu. Koszt całkowity: 255 739,06 zł 
(dofinansowanie: 139.967,00 zł)

Obok stadionu powstała druga istotna szczególnie dla 
najmłodszych mieszkań-
ców gminy inwestycja 
tzn. plac zabaw. Maluchy 
bardzo chętnie spędzają 
tutaj wolny czas na świe-
żym powietrzu, a rodzice 
nie muszą martwić się o 
bezpieczeństwo swoich 
pociech, gdyż plac jest 
ogrodzony i usytuowany 
z dala od niebezpiecz-
nych obiektów. Budowa 
Placu Zabaw to koszt cał-
kowity:  31.891,44 zł (dofi-
nansowanie: 14.260,40 zł).

Przy odnowionym stadionie i nowym placu zabaw nie 
mogła szpecić wizerunku poszarzała latami służby straż-
nica OSP w Kuryłówce, dlatego też podjęto decyzję  

INWeSTycje rOKu 2012 W GmINIe KuryŁóWKA



5

o odnowieniu jej elewacji, stąd i ten budynek emanuje 
żywą, energetyzującą kolorystką i doskonale wpisuje się  
w miejscowy krajobraz. malowanie elewacji strażnicy 
OSP w Kuryłówce  Koszt całkowity: 9.300,00 zł  (dofi-
nansowanie: 2.800,00 zł)

Dla mieszkańców Ożanny najważniejszym przedsięwzię-
ciem z pewnością były takie inwestycje jak oczyszczenie 
dna zbiornika wodnego, a przez to polepszenie czysto-
ści wody w zalewie koszt zadania ok. 30 000 zł, oraz re-
mont budynku byłej szkoły w Ożannie Koszt całkowity  
97 293,65 zł (dofinansowanie: 66 100,00 zł). Fakt, że 
szkoła przestała funkcjonować w Ożannie z powodu zbyt 
małej liczby dzieci, nie przesądził o losach tego budyn-
ku i nie popadł on w ruinę tak jak obserwujemy w wie-
lu miejscach w kraju. Dzisiaj po gruntownym remoncie 
będzie on służył lokalnej społeczności jako świetlica dla 
dzieci i młodzieży, siedziba KGW, a w niedalekiej przy-
szłości być może też jako siedziba spółdzielni socjalnej. 

Jak zawsze najbardziej wy-
czekiwanymi inwestycjami 
przez wszystkich miesz-
kańców są wszelkiego ro-
dzaju remonty dróg. I tak 
w roku bieżącym wyko-
nano remont ciągu dróg 
wewnętrznych o nr ewid. 
603, 577, 607/1 w Kury-
łówce oraz remont cią-
gu dróg wewnętrznych 
o nr ewid. 731 w Kury-
łówce  w Koszt całkowity:  
191489,68zł (dofinanso-
wanie: 191400,00 zł) 

remont drogi 
dojazdowej do 
gruntów rol-
nych w obrębie 
Kuryłówka dz. o 
nr ewid.  2820” 
Koszt całkowity:  
80 000,00 zł  
(Dofinansowa-
nie: 66 000,00 zł)
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11   LISTOPAdA   ŚWIęTO   NIePOdLeGŁOŚcI

Gmina Kuryłówka tak jak w minionych latach wsparła też 
finansowo inwestycje drogowe realizowane na terenie 
naszej gminy przez Starostwo Powiatowe w Leżajsku, 
koszt dofinansowania wyniósł w tym roku 255 000 zł.

W szkole w Kulnie natomiast wykonano przebudowę 
kotłowni z węglowej na gazową i remont instalacji 
wewnętrznych w budynku szkoły. Koszt całkowity: 
68.943,47 zł (dofinansowanie: 8.520,00 zł)

Oprócz zadań inwestycyjnych na terenie Gminy Kury-
łówka w 2012 r. realizowane były liczne projekty mają-
ce na celu aktywizację i rozwój społeczności lokalnej. 
Projekty te realizowały m.in. Gminny Ośrodek Kultury 
w Kuryłówce,  szkoły z terenu gminy (a zdecydowany 
prym wiedzie w nich Zespół Szkół w Dąbrowicy), Gmin-
ny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kuryłówce i Gmina 
Kuryłówka. Sumując te wszystkie pozyskane środki to 
setki tysięcy złotych przeznaczone na: zakup strojów dla 
zespołów działających przy GOK, działalność kulturalną, 

wspieranie lokalnej twórczości i rękodzieła ludowego  
i artystycznego, uroczystości okolicznościowe połączo-
ne z kultywowaniem lokalnych tradycji, działania na 
rzecz Kół Gospodyń Wiejskich, aktywizacja osób bezro-
botnych zagrożonych wykluczeniem społecznym itp. 

Wiele z tych działań realizowanych było w świetlicy  
w Brzyskiej Woli, która jako jedyna w powiecie w ramach 
projektu otrzymała status Pracowni Orange z odpowied-
nim wyposażeniem sprzętowym i umeblowaniem.

9 listopada br. w Kuryłówce obchodziliśmy 94. rocznicę 
odzyskania przez Polskę niepodległości. Organizatorzy 
gminnych obchodów Święta Niepodległości zadbali  
o odpowiednią atmosferę oraz oprawę wydarzeń zwią-
zanych z 11 listopada. Msza Św. celebrowana w Kościele 
Parafialnym w Tarnawcu była wstępem do tego wyjątko-
wego dnia. Dalsza część odbyła się przy pomniku 
„Wskrzeszenia Ojczyzny” po odśpiewaniu Hymnu  
i w asyście Orkiestry Dętej GOK. Uroczystości rozpoczął 
gospodarz gminy Kuryłówka Wójt Tadeusz Halesiak od 

przemówienia, które skłaniało do refleksji nad polskimi 
dziejami w drodze do suwerenności i zwycięstwa oraz 
było wyrazem szacunku dla bohaterów i najważniej-
szych wartości. Następnie delegacje z instytucji, szkół 
 i organizacji z terenu gminy przy dźwiękach werbli zło-
żyły wieńce i wiązanki pod pomnikiem.

Trzecia część uroczystości odbyła się w Zespole Szkół  
w Kuryłówce. Dyrektor Miron Czarniecki podkreślił fakt, 
że wkład w zryw niepodległościowy ma również miej-
scowość Kuryłówka, bowiem synowie tej ziemi walczyli  
i umierali za wolną Ojczyznę. Młodzież z nauczycielami 
przygotowała akademię z okazji Święta Niepodległości. 
Uczniowie zebrali i przedstawili bezcenną wiedzę na te-
mat historii mieszkańców gminy Kuryłówka w czasach 
zaborów. Była to „lekcja patriotyzmu» na przykładzie 
miejscowości: Brzyskiej Woli, Kulna i Kuryłówki. Występy 
chóru męskiego pod przewodnictwem Andrzeja Pie-
czonki oraz orkiestry dętej pod batutą Marka Burdy nie 
tylko uświetniły uroczystości, ale nadały im odpowied-
nia oprawę i rangę. W tym dniu obchodzony był również 
Dzień Patrona naszego gimnazjum, dlatego też delega-
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NOWy POdZIAŁ GmINy NA OKręGI WyBOrcZe 

cja przedstawicieli nauczycieli i uczniów złożyła wieniec  
i zapaliła znicze na grobie Franciszka Kyci na tut. cmenta-
rzu. Na szczególna pochwałę zasługuje młodzież Zespo-
łu Szkół w Kuryłówce, która godnie oraz z właściwym 
szacunkiem i powagą uczestniczyła w obchodach Święta 
Niepodległości.

Serdeczne podziękowania kierujemy do GOK w Kury-
łówce za współorganizację i obsługę techniczną – Dy-
rektor ZS w Kuryłówce M. Czarniecki.

W dniu 19 września br. na XXIV sesji  Rada 
Gminy Kuryłówka podjęła  Uchwałę 
Nr  XXIV/122/12 w sprawie podziału 
Gminy Kuryłówka na okręgi wyborcze, 
ustalenie ich granic i numerów oraz liczby 
radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym. 
 Podział na okręgi wyborcze, ich 
granice i numery oraz liczbę radnych wy-
bieranych w każdym okręgu wyborczym 
ustala na wniosek wójta, Rada Gminy we-
dług jednolitej normy przedstawiciel-
stwa. Norma przedstawicielstwa dla Gmi-
ny Kuryłówka wynosi: liczba mieszkań-
ców - 5853 (wg stanu na 30 czerwca 2012), 
liczba mandatów -15, norma 390,2 ).
Ustalony podział na okręgi wyborcze 
będzie miał zastosowanie od następnej 
kadencji organów samorządu 
terytorialnego. 
Załącznik Nr 1  do Uchwały Nr 
XXIV/122/2012    Rady Gminy Kuryłówka     
 z dnia 19 września 2012 r. 

Nr okręgu 
wyborczego  Granice okręgu wyborczego 

Liczba radnych 
wybieranych  

w okręgu  
1.  sołectwo  Kuryłówka  od nr 1-183  1 
2.  sołectwo  Kuryłówka  od nr 184-353  1 
3.  sołectwo  Kuryłówka  od nr 354-470  1 

4.  sołectwo  Kuryłówka  od nr 471-do 
końca  1 

5.  sołectwo Tarnawiec  1 
6.  sołectwo Ożanna  1 
7.  sołectwo Brzyska Wola od nr 1-84  1 
8.  sołectwo Brzyska Wola od nr 85-200  1 
9.  sołectwo Brzyska Wola od nr 201-322  1 

10.  sołectwo Brzyska Wola od nr 323-do 
końca, sołectwo Wólka Łamana  1 

11.  sołectwo Jastrzębiec  1 
12.  sołectwo Dąbrowica od nr 1-73  1 

13.  sołectwo Dąbrowica od nr 74-do 
końca  1 

14.  sołectwa Kolonia Polska, Słoboda  1 
15.  sołectwo Kulno  1 

WyKAZ okręgów wyborczych, ich granic i numerów oraz liczby radnych 
wybieranych w każdym okręgu wyborczym Gminy Kuryłówka
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ceNA WOdy I ŚcIeKóW W GmINIe KuryŁóWKA NA 2013 r.
Rada Gminy Kuryłówka już po raz kolejny postanowiła nie zmieniać ceny wody i ścieków dla odbiorców indywidu-
alnych na terenie Gminy Kuryłówka. To niewątpliwie, przy stale rosnących kosztach utrzymania, dobra wiadomość 
dla nas wszystkich. I tak dla przypomnienia koszt dla odbiorcy indywidualnego wynosi:  za 1 m 3 wody 2,80 zł + VAT,  
a cena za 1 m3 ścieków wynosi 4 zł + VAT . Dopłaty Gminy w 2013 r. wynoszą: do 1 m 3 wody 0,22 zł + VAT, a do 1 m3 
ścieków  1,37 zł + VAT. dla podmiotów gospodarczych i instytucji koszty te na 2013 r. wynoszą:
-  za 1 m3 wody 3,02 zł + VAT  (w roku 2012 był to koszy 3,05 zł + VAT)
-  za 1 m3 ścieków 5,37 zł + VAT  (pozostawiony na poziomie roku 2012)
Ustalono też: 
-  stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza głównego i rozliczenie należności za wodę i ścieki  

2,49 zł +VAT/za wodomierz/za miesiąc. W roku 2012 opłata ta wynosiła 2,59 +VAT.
- stawkę opłaty abonamentowej za odczyt wodomierza dodatkowego (podlicznika) i rozliczenie należności za 

wodę i ścieki 1,95 zł + VAT/za wodomierz/za miesiąc,
-  stawkę opłaty abonamentowej dla odbiorców wody i ścieków rozliczanych na podstawie przeciętnych norm zu-

życia wody za rozliczenie należności 4,33 zł + VAT/za miesiąc,
-  stawkę za przyłączenie do urządzeń wodociągowych w wysokości 299,36 zł + VAT, 
-  stawkę za przyłączenie do urządzeń kanalizacyjnych w wys. 282,05 zł + VAT.

NOWy SySTem GOSPOdArOWANIA OdPAdAmI
Ustawa z  dnia 1 lipca 2011r. o  zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz nie-
których innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, ze zmiana-
mi) nakłada na gminę obowiązek stopniowego wpro-
wadzania nowego systemu gospodarki odpadami. 
Ostateczny termin wdrożenia nowego systemu go-
spodarowania odpadami komunalnymi przypada na 
dzień 30 czerwca 2013 r. 

Według nowych przepisów, Gmina zobowiązana jest do 
ustalenia stawki i sposobu naliczania opłaty za odbiera-
nie odpadów, a  także tryb, sposób i  częstotliwość jej 
wnoszenia. 

Zgodnie z art. 6c ww. ustawy gminy są zobowiązane do 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy. Właściciele nieruchomości o których mowa 
w art.6c. są obowiązani ponosić na rzecz gminy, na tere-
nie której położone są ich nieruchomości, opłatę za go-
spodarowanie odpadami komunalnymi (art.6h). 

Niniejszą opłatę za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi ustawodawca proponuje ustalić na podstawie 
jednej- wybranej z trzech- metod, jako iloczynu

- liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość

albo

- powierzchni lokalu mieszkalnego

albo

- ilości zużytej wody z danej nieruchomości

oraz stawki opłaty ustalonej przez radę Gminy.

Istnieje też możliwość ustalenia stawki ryczałtowej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospo-
darstwa domowego.

Gmina Kuryłówka, podobnie jak wiele innych 
podobnych nam gmin wiejskich, przyjęła metodologię 
wyliczania należności za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi w następujący sposób: jako iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 
oraz stawki ustalonej przez radę Gminy Kuryłówka 
tj. kwotę 5 zł. Należy nadmienić, że jest to jedna z naj-
niższych stawek uchwalanych przez samorządy w na-
wiązaniu do nowej ustawy. 

Z tak wyliczonych i pobranych opłat za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi gmina musi pokryć 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpa-
dami komunalnymi, które obejmują koszty: 

1)	 odbierania, transportu, zbierania, odzysku  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych,

2)	 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych,

3)	 obsługi administracyjnej tego systemu.

Należy jeszcze dodać, że odbiorca odpadów komunal-
nych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy wy-
brany zostanie w drodze przetargu, o czym także stano-
wi wyżej cytowana ustawa.
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Pracownice Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kuryłówce  
nagrodzone za odpowiedzialną i wzorową pracę.

Podczas tegorocznych obchodów Dnia Pracownika So-
cjalnego – zwanego świętem Pracowników Służb Spo-
łecznych, nagrodzone zostały dwie pracownice GOPS 
Kuryłówka.  W obchodach wojewódzkich, które odbyły 
się 23.11.2012 r. nagrodę Wojewody Podkarpackiego 

otrzymała Pani róża Parobek – starszy pracownik so-
cjalny. Z tej samej okazji w dniu 29.11.2012 r. wyróżnie-
nie Starosty Leżajskiego otrzymała Pani małgorzata 
Połeć – pracownik ds. kadr i obsługi sekretariatu. Wy-
mienionym Paniom składamy gratulacje i życzymy dal-
szych sukcesów w pracy zawodowej i w życiu osobistym. 

W	dniu	15	listopada	br.	w	Czerminie	pow.	mielecki		odbyło	się	Plenarne	Posie-
dzenie	Zarządu	O/Wojewódzkiego	Z	OSP	RP	w		Rzeszowie.
Podczas	posiedzenia	zasłużeni	działacze	ochotniczego	ruch	pożarniczego	zostali	
odznaczeni	medalami	państwowymi.	Między	innymi	Złoty	Krzyż	Zasługi		nada-
ny	przez	Prezydenta	RP	Bronisława	Komorowskiego	otrzymał	dh	Jan Dec	jeden	
z	założycieli	Ochotniczej	Straży	Pożarnej	w	Kulnie.	
Dh	Janowi	serdecznie	gratulujemy	wyróżnienia	i	życzymy	„	Stu	lat	„	w	szczęściu	
i	zdrowiu.			

druh jAN dec OdZNAcZONy 
ZŁOTy KrZyżem ZASŁuGI 

Kasa Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu cd.
Galicja pod koniec XIX wieku należała do najbar-

dziej zacofanych, najbiedniejszych regionów Europy. 
Pod względem rozwoju gospodarczego pozostawała  
w tyle w stosunku do zaboru pruskiego i rosyjskiego.  
W zaborze pruskim nastąpiła intensyfikacja produkcji 
rolnej, wzrosła wydajność zbioru zbóż, a gospodarstwa 
poniżej 5 ha stanowiły tylko około 10 % ogółu. Także  
w zaborze rosyjskim zaszły daleko idące zmiany w rolnic-
twie. Bodźcem do rozwoju rolnictwa był popyt na arty-
kuły rolne związany z powstaniem dużych ośrodków 
przemysłu włókienniczego, maszynowego i hutniczego, 
a co zatem idzie rozwój aglomeracji miejskich. 

Najgorzej wyglądała sytuacja rolnictwa w zabo-
rze austriackim. Folwarki odgrywały tutaj rolę dominują-
cą. Gospodarstw nie przekraczających 6 morgów1 po-
wierzchni było 44% i ciągle ulegały rozdrobnieniu. Ich 
posiadacze nie byli samowystarczalni, przez co stanowili 
1 1 morga austriacka = 57,54 arów

źródło darmowej pracy. Brak ośrodków przemysłowych, 
gdzie mogliby znaleźć zatrudnienie chłopi, powodował 
przeludnienie wsi. Wielodzietne rodziny chłopskie przy-
mierały głodem. Uboga wieś galicyjska nie była w stanie 
wdrażać postępu gospodarczego, wymagającego znacz-
nych nakładów finansowych. Nie stosowano nowocze-
snych metod uprawy. Źle uprawiana ziemia bez wpro-
wadzania postępu agrotechnicznego dawała lichy plon 
wynoszący 4 - 6 kwintala z hektara(poł. XIX wieku). Nie 
stosowano maszyn, a dla porównania np. w zaborze pru-
skim jedna młocarnia przypadała na 20 ha, w Kongre-
sówce na 90 ha, a w Galicji na 350 ha. Wyznacznikiem 
zamożności chłopa była wielkość posiadanych gruntów. 
W społeczności chłopskiej dochodziło do coraz wyraź-
niejszego rozwarstwienia. Grupa określana mianem 
„chłopów bogatych” żyła w miarę dostatnio, mogła po-
zwolić sobie na zatrudnienie parobków i służek. „Śred-
niozamożny” chłop ledwo „wiązał koniec z końcem”, na 
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przednówku wyprzedawał inwentarz, aby doczekać lep-
szych dni. Biedota zaś zmuszona był szukać zatrudnienia 
u bogatego chłopa. Płaca parobka wynosiła 15 złr2 na 
rok , ale bywało i tak, że jedynym wynagrodzeniem był 
stały posiłek i przyodziewek oraz kąt w stajni, gdzie mógł 
spać. Dziewczyna, która pomagała gospodyni otrzymy-
wała 10 złr. 

Inaczej wynagradzani byli wiejscy rzemieślnicy: 
tkacze, krawcy, szewcy, kowale, kołodzieje, bednarze, ry-
marze. Najwięcej było tkaczy, toteż ich praca była licho 
opłacana, najczęściej w naturze tj. chleb, kasza, olej itp. 
Krawiectwem zajmowali się głównie Żydzi. Stary przero-
biony kożuch kosztował 5, a nowy 15 złr. Szewców rów-
nież nie brakowało na wsiach, ale najwięcej ich było  
w miastach. Buty szyte kosztowały od 2 do 5 złr. 

Wielkim szacunkiem cieszyli się kowale. Dobry 
kowal wykonując sierpy, siekiery, lemiesze mógł zarobić 
nawet do 2 złr na dzień. Bednarze zaś od beczki brali 1 złr. 

W latach dziewięćdziesiątych XIX wieku cena  
1 morgi gruntu wynosiła do 400 złr.3 Postępująca dewa-
luacja złotego powodowała wzrost kosztów utrzymania 
i wynagrodzenia. Gospodarstwo rolne o powierzchni  
5 morgów przynosiło dochód roczny 300 zł reńskich4. 
Wydatki zaś pięcioosobowej rodziny chłopskiej wynosi-
ły: wyżywienie i okrycie - 280 złr, wynagrodzenie dla pa-
robka - 120 złr, opał - 20 złr, podatek 18 złr, opłaty rolne 
– 4 złr, dodatki powiatowe - 2 złr, opłaty dla gminy - 6 złr, 
opłaty spadkowe - 58 złr, opłaty różne - 15 złr, procent do 
kasy zaliczkowej - 16 złr, co daje razem 539 złr. Wyraźnie 
widać, że przychód z gospodarstwa nie pokrywał wydat-
ków rodziny wiejskiej . 
Zmiany gospodarcze przyczyniały się do powstawania 
coraz większych przepaści ekonomicznych między war-
stwami społecznymi oraz poziomem życia w mieście i na 
wsi . Różnice płacowe urzędników wiejskich w stosunku 
do miejskich były ogromne. Zarobki urzędników wiej-
skich w zależności od budżetu gminy wynosiły: wójta 30 
złr, a pisarza 15 złr5za cały rok pracy. Płace urzędników 
miasta Leżajska w 1897 roku wynosiły: burmistrza 600 
złr, jego zastępcy 200 złr, sekretarza miejskiego 700 złr,  
a lekarza i akuszerki 575 złr na rok6.W tym okresie płaca-
(za 12 godzin) majstra w kopalni ropy wynosiła 60-80 
centów7, a robotnika 50 centów8. 

W pierwszym dziesięcioleciu dwudziestego wie-
ku następuje ożywienie gospodarcze Galicji spowodo-
wane rozrostem trzech okręgów przemysłowych : kra-
kowsko chrzanowskiego zagłębia węglowego, okręgu 
bielsko- bialskiego z przemysłem włókienniczym i bory-
sławskiego zagłębia naftowego wraz z podokręgiem ja-
sielsko-krośnieńskim. Rozwój przemysłu nie nadążał za 
przyrostem ludnościowym Galicji. Liczba jej mieszkań-
ców wzrosła z 7 milionów 300 tysięcy w 1900 roku do  
8 milionów 100 tysięcy w 1910 roku.W omawianym 
okresie nastąpiło dalsze rozdrobnienie gospodarstw rol-
nych, a mających poniżej 2 ha było w 1902 roku ponad 
42% . Jedną z przyczyn takiego stanu była wysoka cena 
gruntu dochodząca do 3000 koron za 1 morgę.9 Tym sa-
mym liczbę zbędnych rąk do pracy na wsi szacowano na 
około 1 milion osób. Złą sytuację ekonomiczną wsi po-
2 1 złoty reński (1 gulden albo floren )= 100 grajcarów =61,74 kopiejki , waluta obowiązu-
jąca w Galicji do końca XIX wieku
3 Tamże 
4 „Brzozów zarys monograficzny „ pod redakcją J.A.Adamskiego ,Rzeszów 1990.s.90 
5 „ Pamiętnik Włościanina „ autorstwa Jana Słomki 
6 Dzieje Leżajska praca zbiorowa pod red. J. Półćwiartka s. 317 i 324 
7 1 cent = 1 grajcarowi 
8 Przyjmując , że pracował 25 dni w miesiącu = 12,5 złr/miesiąc = 150 złr rocznie 
9 Pamiętniki włościanina , Jana Słomki 

garszały niskie ceny płodów rolnych w stosunku do cen 
artykułów przemysłowych. Za 1 kwintal żyta płacono  
16 koron 10za 1 kwintal pszenicy 26 koron, zaś 1 sąg 
drewna kosztował 36 koron, cena ubrania męskiego się-
gała 40 koron, surdutu od 20 do100 koron, koszula kosz-
towała 4 korony, buty 8-10 koron. Drogie były artykułu 
spożywcze. Chleb żytni kosztował 12 halerzy, pszenny 
25 halerzy, za 1kg masła płacono 2 korony, tyle samo 
kosztował 1 kg słoniny. Jeden kilogram mięsa wołowego 
kosztowało 1,5 korony. Jedno jajko warte było 5 halerzy. 
Bardzo droga była wódka: 1 litr kosztował 2 korony11. 
Przejazd dorożką z dworca kolejowego w Leżajsku do 
miasta lub klasztoru kosztował 60 halerzy.12 W 1906 roku 
dokonano remontu organów w Bazylice Leżajskiej za 
kwotę 44 000 kor. , zaś zakup zegara na wieżę klasztoru 
pochłonął kwotę 2400 kor. 13.Wynajęcie pokoju w domu 
zajezdnym kosztowało do 2 kor. Nauczyciel gimnazjalny 
na początku XX wieku zarabiał około 450 kor.,a dyrektor 
z wszystkimi dodatkami do 600 kor.14 Koszt korzystania  
z stołówki szkolnej gdzie serwowano 5 posiłków wynosił 
15 kor. miesięcznie 15. … „ Płace służby gminnej były  
w 1911 r. następujące: wójt pobierał rocznie 240 kor., za-
stępca wójta 75 kor., pisarz 600 kor., oglądacz zwierząt 
250  kor., policjant (z  mundurem) 670  kor., stróż nocny 
(płatny od numeru) 493 k., kominiarz (także od numeru 
płatny) 210 kor., polowy 140 kor., ochotnicza straż ognio-
wa gminna 100  koron …” 16. W 1912 roku utworzono 
Miejskie Gimnazjum Realne. Uchwalono wówczas cze-
sne w kwocie 10 kor. od ucznia miesięcznie 17Ponadto 
uczeń ponosił inne opłaty: 4 kor na wpis, tyle samo na 
pomoce naukowe , 1 kor. na gry i zabawy, 50 hal na „plan 
naukowy” i 40 hal na „zasady przyzwoitego zachowania 
…, datek na biednych 20 hal, egzamin wstępny 24koro-
ny.18 

 Naszkicowanie sytuacji społeczno- gospodar-
czej Galicji końca XIX i początku XX wieku wydaje się być 
niezbędne do dokonania próby oceny działalności Kasy 
Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu. Przede wszystkim 
Kasa była na miejscu (plebania) nie trzeba było tracić 
czasu na dojazdy do Leżajska lub Łańcuta. Kredyt w ka-
sie był nisko oprocentowany , można go było otrzymać 
w miarę szybko bez zbędnych formalności. Kasę prowa-
dzili ludzie znani i szanowani w parafii (ks. I. Łaskawski), 
toteż lokowanie pieniędzy odbywało się z dużą dozą za-
ufania. Członkami Kasy byli zarówno Polacy jak i Rusini 
.19 Największym osiągnięciem Kasy było wyeliminowa-
nie lichwiarskich kredytów, które były domeną Żydów. 
Powstanie Kasy spowodowało, że kapitał założycielski 
był w rękach polskich. Wysokość wkładek oszczędności 
była uzależniona od zamożności ich posiadaczy i kształ-
towała się od 40 kor. wkładka Franciszki Ćwikła z Brzy-
skiej Woli (służącej w Dornbachu ), 80 kor. Marianny Bu-
cior wyrobnicy w Kuryłówce poprzez wkładki wynoszą-
ce przez gospodarzy i gospodynie w kwotach od 100 do 
200 koron kończąc na kwotach bardzo znaczących np. 
800 kor.-Marianna Skiba z Kuryłówki ,1100 kor.- Aniela 
Gondek gospodyni z Kuryłówki czy Aniela Skoczylas  
10 1 korona = 100 halerzy = 30,87 kopiejki 
11 Ceny artykułów podano jak w pamiętniku Jana Słomki
12 Dr, M. Orłowicz ”Ilustrowany przewodnik po Galicji” ,Lwów 1914, s.359.
13 Pamiętniki kościoła i klasztoru OO.Bernardynów w Leżajsku ,O.Cz .Bagdalski ,Kraków 
1929,s.114 i 116 
14 Miesięcznik „Wychowawca „ Nr 2/2002 artykuł G.Komarzaniec 
15 Tamże 
16 Pamiętniki Jana Słomki s.110 
17 Dzieje Leżajska .s.290
18 Leżajszczyzna na przełomie wieków , D Garbacz, Lilla Witowska , Stalowa Wola s.72 i 73 
19 Anna Matusz w zastrzeżeniach napisała : „…600 kor przeznaczam na cerkiew ,a 100 na 
kościół …„. Wnioskować należy , że była wyznania greko-katolickiego .
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9 grudnia w Gminnym Ośrodku Kultury w Kuryłówce 
rozbrzmiewał radosnymi dźwiękami 
i słowami pięknych piosenek, a to za sprawą kolejnej 
edycji Festiwalu Piosenki „MIKOŁAJ”.
 Od samego początku ta międzypowiatowa im-
preza muzyczna cieszy się dużym zainteresowaniem 
wśród społeczności lokalnej i nie tylko. Wraz z zaintere-
sowaniem rośnie też poziom artystyczny konkursu. Stąd 
koniecznym było przeprowadzenie eliminacji, które od-
były się 30 listopada br. w ramach. W eliminacjach, w 
których wzięło udział 30 młodych artystów Jury wyłoni-
ło 19 osób – finalistów tegorocznego Festiwalu. 

 Niedzielne śpiewanie oceniało Jury w składzie: 
Ilona jamroży, Wioletta Kurasiewicz i Bogumił Łyko-
(przewodniczący). Mogliśmy usłyszeć m.in. piosenki 
Edyty Geppert , Andrzeja Zuchy, Czerwonych Gitar, … . 
Był rock and roll, blues, walc do rytmów których licznie 
zgromadzona publiczność dołączała gromkie brawa. 
 Prowadzący Koncert Finałowy – pan Tomasz Ky-
cia oraz mikołaj sprawili, że każdy z wykonawców czuł 
się dobrze na scenie, a przeprowadzane przez nich kon-

kursy dały dużo radości wszystkim dzieciom.
 Od początku istnienia tej imprezy Mikołaj i dy-
rektor GOK zabiegają, by mimo kryzysu nagrody dla 
uczestników, a tym bardziej laureatów, były cenne i spra-
wiały radość nagrodzonym. Tak jest od wielu lat, tak też 
było i w tym roku. Nagroda Grand Prix to oczywiście jak 
nakazuje tradycja – rower i wiele innych ciekawych na-
gród.

Tę najważniejszą nagrodę w tym roku wręczali: 
przewodniczący Rady Gminy pan Stanisław Kotulski  
i sekretarz Urzędu Gminy pan roman Szałajko, którzy 
od samego początku śledzili zmagania młodych arty-
stów. Nagroda Grand Prix, w tej edycji powędrowała do 
magdy Koman z Biłgoraja, która wykonała piosenkę 
„Ech, życie, kocham cię nad życie” . Festiwalową Publicz-
ność w tym roku ujął Bartosz Zagaja, który z fantastycz-
nym wyczuciem sceny wytańczył i wyśpiewał piosenką 
„Byłaś sercem biciem” Nagrodę Publiczności. Podczas ob-
rad Jury na scenie zaprezentowały się zespoły Gminne-
go Ośrodka Kultury (Orkiestra Dęta oraz Zespół Tańca 
Estradowego).

Pozostali nagrodzeni:
w kategorii I:

I miejsce – Otylia Kobielarz
II miejsce – Patrycja Tabin
III miejsce – Wiktoria Borek

w kategorii II:

I miejsce – Kinga Patrycja dziduch
II miejsce – Alicja Łeśko
III miejsce – Karolina Więcław

…w śnieżne niedzielne popołudnie…

z Kuryłówki -800 kor. Najwyższe kwoty wkładek wnieśli : 
3300 kor –Jan Cholewa gospodarz z Dernbachu „działa-
jący w imieniu Jana Różaka przebywającego w Amery-
ce”, Jan Niemczyk – „w Ameryce przebywający 1000 kor”. 
, Katarzyna Fus z Brzyskiej Woli- 2400 kor. oraz Marianna 
Ćwikła z Brzyskiej Woli -2000 kor.20 

Dobrze działająca tarnawiecka Kasa uratowała 
zapewne nie jedno gospodarstwo chłopskie od ban-
kructwa. Niestety kres jej działalności przyniósł wybuch I 
Wojny Światowej, a zwłaszcza dewaluacja pieniądza po 

20 Książeczka Nr 245 z 1918 roku gdy kończyła się wojna 

jej zakończeniu. Dorobek dziesięcioletniej działalności 
Kasy Oszczędności i Pożyczek w Tarnawcu przepadł bez-
powrotnie. Pomimo parokrotnych prób (w maj 1923 
roku i listopadzie 1924 roku) 21 reaktywowania Kasy nie 
udało się wznowić jej działalności. Członkowie Kasy, któ-
rzy utracili wkładki oszczędności w wyniku dewaluacji 
jeszcze długo dochodzili swoich praw, niestety bezsku-
tecznie.22 ( koniec )               

Zebrał i opracował R. Szałajko
21 Kronika Szkoły w Tarnawcu, L.Fus , s.13 i 16 
22 Pismo z dnia 13 kwietnia 1935 r. w zbiorach autora 
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w kategorii III:

I miejsce – Klaudia Partyka
II miejsce – Waldemar dudek
III miejsce – Bartosz Zagaja
Organizatorzy składają podziękowania wszystkim spon-
sorom i darczyńcom. A są nimi: 
PGNiG O/Sanok (sponsor główny), mZK Leżajsk, 
Bank Spółdzielczy Leżajsk, OSP im. józefa Szczęsne-
go w Kuryłówce, KASA Stefczyka O/ Leżajsk ul. mic-
kiewicza 8, mOSir Leżajsk, OZON Sp.z o.o. Stare mia-
sto, centrum Konstrukcji Stalowych Sp. z o.o.
Więcej zdjęć na www.kurylowka.pl zakładka fotogaleria

gok

…a co słychać w bibliotece…

W dniu 28 listopada br. w Sali widowiskowej GOK – y odbyło się Gminne Dyktando ph. „Mistrz Ortografii”, 
uczestniczyło w nim 22 uczniów z terenu naszej gminy.

Celem konkursu było: upowszechnienie piękna 
języka polskiego, rozbudzenie zainteresowań polską or-
tografią oraz pogłębienie rozumienia zasad ortograficz-
nych naszego języka. 
  Rozstrzygnięcie dyktanda nastąpiło podczas fina-
łu Międzypowiatowego Festiwalu Piosenki MIKOŁAJ. Z 
grona uczestników przewodnicząca Jury, a zarazem au-
torka tekstu pani Natalia Nowicka wyłoniła: Mistrza Or-
tografii - Aleksandrę Kołcz (Gimnazjum im. Franciszka 
Kyci w Kuryłówce), Wicemistrza - Karolinę jaworską (Ze-
spół Szkół w Dąbrowicy) oraz III miejsce - Karolina czer-
wonka (Gimnazjum im. Franciszka Kyci w Kuryłówce). 

gbpwz

SuKceS ucZNIóW ZeSPOŁu SZKóŁ W KuryŁóWce

Kolejny raz Zespół Szkół w Kuryłówce odniósł 
znaczący sukces w Powiatowym Konkursie Plastycznym 
Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych pod hasłem „BEZ-
PIECZNE WAKACJE 2012”, którego organizatorem jest 
Komenda Powiatowa Policji (KPP) w Leżajsku. Jak stwier-
dził nadkomisarz Adam Kopacz – spośród kilkuset nade-
słanych prac  konkursowych JURY wyłoniło kilkanaście. 
Prace były oceniane m. in. pod względem technicznej 
jakości wykonania oraz trafności przekazu i sposobu za-
prezentowania tematu.
W kategorii gimnazjum uczennice: Marzena Jędrusiejko 
zdobyła I miejsce, Faustyna Czerwonka zajęła II miejsce, 
a jedyne wyróżnienie w tej kategorii otrzymała Karoli-
na Czerwonka. Komendant Policji w Leżajsku inspektor 
mgr Stanisław Wilczyński wręczył Laureatom nagrody 
rzeczowe, które zostały ufundowane przez lokalne sa-
morządy, również przez Wójta Gminy Kuryłówka.
Nagrodzone prace zakwalifikowały się do etapu woje-
wódzkiego. Życzymy dalszych sukcesów!

MC

Na zdjęciu od lewej: Karolina Czerwonka (wyróżnienie), 
Marzena Jędrusiejko (I miejsce), Faustyna Czerwonka 

(II miejsce) wraz z opiekunem Małgorzatą Sztyrak, 
organizatorami i członkami JURY.
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„ImIeNINy KATArZyNy I ANdrZejA” W SZKOLe NA LudOWO – 
ZeSPóŁ SZKóŁ W dąBrOWIcy

Ach, najwyższy czas już, by zacząć wreszcie te wróżby!
Stary zwyczaj należy odkurzyć…
Nasze babcie przed laty też czekały tej daty,
tając w sercu cichutką nadzieję…
Naszym ciociom i mamom serca biły tak samo,
jak nam biją w ten wieczór andrzejek.

Już po wejściu, na głównym szkolnym holu wystawa wyjąt-
kowa „Spotkania z folklorem”, czyli:
•	 „Haft gobelinowy i wytwory szydełkowe” – ekspozycja 

prac lokalnych artystek,
•	 „Nasz regionalizm” – prace literackie, przewodniki, in-

formatory, multimedia, foldery, mapy,
•	 „Wycinanki, wyklejanki i łyżki drewniane z ludowymi 

motywami” – pokonkursowa wystawa prac,
•	 „Wypełniamy domostwa radością i kolorem” – wystawa 

bibułkowych kompozycji kwiatowych oraz talerzy  
i doniczek kolorowo zdobionych,

•	 „Wianki i wianuszki” – kompozycje z materiałów przy-
rodniczych,

•	  i pyszne ciasteczka według babcinego przepisu dla 
odwiedzających szkołę. 

25 listopada w Zespole Szkół w Dąbrowicy to 
„Dzień folkloru” pod tytułem „Imieniny Katarzyny  
i Andrzeja”. Wspominaliśmy i odświeżaliśmy dawne ludowe 
zwyczaje powszechnie znane na podkarpackiej wsi i żywo 
obchodzone jeszcze pod koniec XIX wieku czyli dawne „Ka-
tarzynki” oraz pochodzące z XVI wieku „Andrzejki”. Była to 
świetna okazja do spotkania, do prezentacji ludowej sztuki, 
rękodzieła i w końcu do posłuchania ludowych melodii, 
piosenek. 

Gośćmi wyjątkowymi byli: Pani Magdalena Ra-
chwał dyrektor biura Stowarzyszenia „Kraina Sanu” Lokalna 
Grupa Działania w Tryńczy, Pan Leszek Połeć dyrektor GOK 
i BP w Kuryłówce z pracownikami Panią Iloną Rodecką i Pa-
nem Markiem Latawcem, przedstawiciele GZOS w Kury-
łówce, zespoły Kół Gospodyń Wiejskich z Tarnawca z Panią 
Prezes Małgorzatą Pietrycha, Kolonii Polskiej z Panią Prezes 
Krystyną Kiełboń, zespół ludowy z Dąbrowicy z kapelą, ze-
spół „CDN” z kapelą, Panie ze Słobody z Anną Skwara, Pan 
Tadeusz Kyć prezes zarządu Rady Rodziców oraz mieszkań-
cy naszej Małej Ojczyzny.

Ważną stroną przygody dąbrowickiej szkoły z lu-
dowością jest to, że pokazuje i odtwarza to, co jest stąd - bo 
przecież sztuka ludowa ze wsi się wywodzi. A ludowość, 
ludowa sztuka, ludowe śpiewanie zachwyca i jest powo-
dem do radości we współczesnym świecie, czego dowo-
dem było niecodzienne spotkanie. Niedzielny czas spędzo-

ny w szkole, biesiadny koncert połączony z opowieścią  
o ludowych zwyczajach katarzynkowych i andrzejkowych, 
pogodne i zabawne piosenki w wykonaniu zespołu CDN 
prowadzonego przez Panią Iwonę Ćwikła nauczyciela 
Szkoły Muzycznej I Stopnia w Leżajsku wywołały u uczest-
ników spotkania szczery zachwyt.

Pani Magdalena Rachwał słowa podziękowań za 
podjęte działania skierowała pod adresem szkoły, a szcze-
gólnie zespołu „CDN” z kapelą, podkreślając wyjątkowe za-
angażowanie i piękne brzmienie zespołu.

Na podsumowanie dyrektor szkoły Małgorzata 
Leja wspomniała, że chociaż ludowa sztuka i muzyka ludo-
wa jest „staruszką”, bo to przecież jeden z najstarszych prze-
jawów kultury duchowej – cały czas zachowuje świeżość, 
bawi swym niepowtarzalnym urokiem, raduje serca, uczy  
i łączy.

Spotkanie pokoncertowe z zaproszonymi gośćmi 
„Przy biesiadnym stole” obfitowało w lokalne pyszności 
przygotowane przez Koła Gospodyń Wiejskich, a były to: 
bigos, różne rodzaje pierogów, pachnące pieczone chleby, 
gryczany pieróg, masło i smalec ze skwarkami, chrupiące 
kiszone ogórki, warzywne sałatki, ciasta i ciasteczka. Wspól-
ny śpiew zintegrowanych grup z towarzyszeniem kapeli  
z Dąbrowicy i „CDN” rozbrzmiewał i radował zebranych na 
ludowym spotkaniu.

A wszystko po to, by aktywizować i integrować, by 
w atrakcyjnej formie dzielić się wiedzą i przekazywać daw-
ne tradycje polskiej wsi, aby poznawać niepowtarzalną 
urodę i wartości kultury ludowej. W tym wspólnym działa-
niu w ramach operacji „Szkoła na ludowo” - Granty Krainy 
Sanu, Zespół Szkół w Dąbrowicy wspierany jest aktywnie 
przez Stowarzyszenie „Kraina Sanu” Lokalna Grupa Działa-
nia w Tryńczy i Gminny Ośrodek Kultury w Kuryłówce. Ser-
decznie dziękujemy! 
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Z okazji przypadającego 01 października Mię-
dzynarodowego Dnia Osób Starszych  w Świetlicach Śro-
dowiskowych działających na terenie gminy we współ-
pracy ze Stowarzyszeniem na rzecz rozwoju Gminy Ku-
ryłówka, zostały zorganizowane wyjątkowe spotkania 
dla osób starszych. Wychowankowie świetlic chcieli w 
tym dniu dać odczuć jak ważne i potrzebne są dla nich 
osoby starsze. 

Z tej okazji dzieci uczęszczające do świetlic wraz z opie-
kunami przygotowali piękny program artystyczny. W 

większości były to wiersze i piosenki okolicznościowe, 
związane tematycznie z tymże świętem. Oprócz mon-
tażu słowno- muzycznego, szanowni goście mieli także 

okazję obejrzeć wystawę sztuki ludowej, obrazy malo-
wane na płótnie oraz pięknie wyszywane haftem krzy-
żykowym obrazy i kolorowe serwety. Ponadto seniorzy 
mieli również możliwość obejrzenia prac z krepiny, a tak-
że sztuki origami. Chcąc przypomnieć seniorom ich lata 
młodości zorganizowano również wystawę fotografii  
z lat 40, 50 i 60. Atmosfera tej uroczystości była wspa-
niała, a podziękowaniom ze strony gości nie było końca. 
Dla przybyłych gości czekał również słodki poczęstunek, 
przygotowany przez dzieci w ramach zajęć kulinarnych. 

Wychowankowie bardzo się cieszyli, że wielu seniorów 
odpowiedziało na ich zaproszenie i przybyło na spotka-
nie. Była to wspaniała okazja dla osób starszych, które na 

co dzień nie maja możliwości spotkania się i porozma-
wiania ze sobą.

OBchOdy mIędZyNArOdOWeGO dNIA OSóB STArSZych NA 
TereNIe GmINy KuryŁóWKA.
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Marzec
 9 10 11 12 13

Pn 4 11 18 25
Wt 5 12 19 26
Śr 6 13 20 27
Cz 7 14 21 28
Pt 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24 31

Czerwiec
22 23 24 25 26

Pn 3 10 17 24
Wt 4 11 18 25
Śr 5 12 19 26
Cz 6 13 20 27
Pt 7 14 21 28
So 1 8 15 22 29
N 2 9 16 23 30

Wrzesień
35 36 37 38 39 40

Pn 2 9 16 23 30
Wt 3 10 17 24
Śr 4 11 18 25
Cz 5 12 19 26
Pt 6 13 20 27
So 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29

Grudzień
48 49 50 51 52 1

Pn 2 9 16 23 30
Wt 3 10 17 24 31
Śr 4 11 18 25
Cz 5 12 19 26
Pt 6 13 20 27
So 7 14 21 28
N 1 8 15 22 29

Styczeń
1 2 3 4 5

Pn 7 14 21 28
Wt 1 8 15 22 29
Śr 2 9 16 23 30
Cz 3 10 17 24 31
Pt 4 11 18 25
So 5 12 19 26
N 6 13 20 27

Kwiecień
 14 15 16 17 18

Pn 1 8 15 22 29
Wt 2 9 16 23 30
Śr 3 10 17 24
Cz 4 11 18 25
Pt 5 12 19 26
So 6 13 20 27
N 7 14 21 28

Lipiec
27 28 29 30 31

Pn 1 8 15 22 29
Wt 2 9 16 23 30
Śr 3 10 17 24 31
Cz 4 11 18 25
Pt 5 12 19 26
So 6 13 20 27
N 7 14 21 28

Październik
40 41 42 43 44

Pn 7 14 21 28
Wt 1 8 15 22 29
Śr 2 9 16 23 30
Cz 3 10 17 24 31
Pt 4 11 18 25
So 5 12 19 26
N 6 13 20 27

Luty
5 6 7 8 9

Pn 4 11 18 25
Wt 5 12 19 26
Śr 6 13 20 27
Cz 7 14 21 28
Pt 1 8 15 22
So 2 9 16 23
N 3 10 17 24

Maj
18 19 20 21 22

Pn 6 13 20 27
Wt 7 14 21 28
Śr 1 8 15 22 29
Cz 2 9 16 23 30
Pt 3 10 17 24 31
So 4 11 18 25
N 5 12 19 26

Sierpień
31 32 33 34 35

Pn 5 12 19 26
Wt 6 13 20 27
Śr 7 14 21 28
Cz 1 8 15 22 29
Pt 2 9 16 23 30
So 3 10 17 24 31
N 4 11 18 25

Listopad
44 45 46 47 48

Pn 4 11 18 25
Wt 5 12 19 26
Śr 6 13 20 27
Cz 7 14 21 28
Pt 1 8 15 22 29
So 2 9 16 23 30
N 3 10 17 24
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